
 

 
 

Omgaan met de risico’s van morgen; kom naar het Resilience Congres 

Nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden brengen nieuwe, extra risico’s met zich. 

Financiële risico’s, faalrisico’s en politieke risico’s. Hoe word je (organisatie) zo wendbaar dat 

je er adequaat op kunt inspelen? Kom naar het Resilience Congres op vrijdagochtend 27 

maart in Nieuwegein. 

In het openbaar bestuur speelt alles zich af onder het vergrootglas van de sociale media. Een 

hype is zomaar geboren. Daar komt bij dat opgaven complex zijn. De effecten van de 

decentralisaties ijlen nog na en de energietransitie staat voor de deur. Mondiale vragen zoals 

sociale ongelijkheid, armoede en klimaatverandering slaan lokaal neer.  

Hoe moet je daar als gemeente mee omgaan? Hoe bouw je een lokale samenleving die 

veerkrachtig genoeg is om deze problemen, en de risico’s die ermee annex zijn, het hoofd te 

bieden? Hoe maak je een organisatie toekomstbestendig, weerbaar en veerkrachtig? 

Groei en veerkracht zijn de sleutelwoorden van het Resilience Congres. Het idee is te leren 

van en ervaringen uit te wisselen met andere gemeenten. Bijvoorbeeld van Rotterdam en 

Den Haag de twee Nederlandse steden uit het Global Resilience City Network. De 

wethouders Arno Bonte en Saskia Bruines vertellen wat de meerwaarde van de resilience 

aanpak is. Oud-burgemeester Jan Mans van Enschede vertelt over de veerkracht van de wijk 

Roombeek na de vuurwerkramp. Deltacommisaris Peter Glas neemt u mee in de wereld van 

ruimtelijke klimaatadaptatie. Daarnaast zijn er deelsessies over onder andere 

vluchtelingenopvang, klimaatadaptatie en over domeinoverstijgend samenwerken aan de 

digitale samenlevingen in de Common Ground en digitale veerkracht in de stad, waar te 

beginnen. 

 

https://vng.azavista.com/delegates/register/5d9ee07a-61cc-4652-9d03-02d90a1c0003/4247ff99ed


De hectiek van alle dag onderbreken om met vakgenoten kennis en ervaringen uit te 

wisselen. Hoe dealen zij met de risico’s van alle dag? Het lukt het hen om door opgaven te 

combineren oplossingen te vinden? En hoe vind je in de hectiek van alle dag ruimte voor het 

nadenken over de grote vragen van de toekomst? Schrijf u in, en laat u inspireren. 

NB. Klik hier voor het interview met Chris Ravensbergen en Jeroen van Gool over Resilience. 
 

 

   

 

Dit bericht is verzonden door VNG Congressen | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 

telefoon 070 - 373 84 58 | e-mail vngcongressen@vng.nl | website www.vngcongressen.nl | KvK-nummer 27195052  

 

Klik hier om u af te melden voor e-mailberichten over Resilience Congres.  
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